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Szybkie starzenie się społeczeństwa jest jednym z głównych czynników 
decydujących o przyszłym rozwoju gospodarczym Europy i świata. Średnia długość 
życia gwałtownie wzrosła również u osób dotkniętych niepełnosprawnością, co 
stanowi duże wyzwanie dla społeczeństwa, ale również wielką szansę na wzrost 
gospodarczy i zatrudnienie, w ramach tzw. srebrnej gospodarki.
 
Projekt ‘SILVER+: Silver Economy as a new pathway to foster entrepreneurship 
and facilitate the disabled persons’ insertion and reinsertion in labour market’ 
ma na celu opracowanie innowacyjnej metodologii szkoleń oraz zestawu 
narzędzi elektronicznych, które pozwolą osobom z niepełnosprawnościami 
dostosować się do nowych wyzwań wynikających ze wzrostu średniej długości 
życia, a tym samym jest odpowiedzą na potrzebę utrzymania ich jak najdłużej w 
aktywności zawodowej, unikając tym samym ich przedwczesnego odchodzenia 
na emeryturę.

Projekt SILVER+ jest projektem partnerstwa strategicznego Erasmus+, który 
łączy organizacje i przedsiębiorstwa posiadające doświadczenie w zakresie 
szkoleń, edukacji nieformalnej, technologii cyfrowych i usług opiekuńczych z 
różnych krajów europejskich: IRIPS i COOP SAPSE (Francja), GoEurope i FyG 
(Hiszpania), CENTRO (Włochy), DANMAR (Polska) i CIEP (Belgia).

Podręcznik dla edukatorów osób dorosłych oraz pracowników socjalnych jest 
łatwo dostępnym podręcznikiem wraz z narzędziami, strategiami, podejściami, 
dobrymi praktykami i zasobami online/offline dla edukatorów i pracowników 
socjalnych pracujących szczególnie z osobami niepełnosprawnymi. Podręcznik 
skupia się na sektorze opieki i srebrnej gospodarce. Te dwa obszary mają dwa 
powiązane ze sobą filary:

• Starzenie się 
• Zależność

Z jednej strony starzenie się społeczeństwa europejskiego pociągnęło za 
sobą wzrost liczby osób zajmujących się opieką nad osobami starszymi w ich 
domach. Ze względu na brak miejsc w domach opieki, rośnie liczba ludności 
potrzebującej codziennej opieki. Rodziny zatrudniają ostatnio coraz więcej osób 
do opieki nad osobami starszymi. Tendencja ta doprowadziła do zwiększenia 
liczby pracowników socjalnych i pracowników opieki w krajach europejskich.

1. WPROWADZENIE: PODRĘCZNIK DLA EDUKATORÓW 
DOROSŁYCH ORAZ PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH
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Z drugiej strony, charakterystyką pracy pracowników socjalnych jest opieka nad 
osobami zależnymi. Osoby zależne to osoby, które potrzebują stałej pomocy 
kogoś innego do wykonywania codziennych czynności, takich jak budzenie się, 
branie prysznica, kupowanie podstawowych artykułów itp. Sytuacja uzależnienia 
może być spowodowana starzeniem się, niepełnosprawnością lub obydwoma 
tymi zjawiskami. Tzw. srebrna gospodarka świadczy usługi dla tego profilu osób 
niesamodzielnych.

Dlatego też podręcznik skierowany jest do tych specjalistów i pedagogów z 
sektora usług opiekuńczych oraz srebrnej gospodarki.

Podręcznik zawiera przegląd Srebrnej Gospodarki w Europie, a także wypowiedzi 
na temat starzenia się społeczeństwa, gospodarki senioralnej i pracy z osobami 
z niepełnosprawnościami przedstawione przez europejskich specjalistów w 
dziedzinie usług socjalnych (Hiszpania, Francja, Polska, Włochy i Belgia). Po 
drugie, porusza on temat przedsiębiorczości w Srebrnej Gospodarce, która jest 
sektorem gospodarki z pozytywnymi perspektywami na poziomie zawodowym 
i gospodarczym. Po trzecie, w erze technologicznej i cyfrowej należy mówić o 
cyfryzacji oraz o tym, jak poprawić umiejętności informatyczne dorosłych osób z 
niepełnosprawnościami; dlatego też w podręczniku wyjaśniono pewne wytyczne 
w tym zakresie. Po czwarte, w podręczniku wyjaśniono, jak poprawić kompetencje 
pedagogiczne edukatorów i pracowników służby zdrowia, które są bardzo 
ważne w szkoleniu osób starszych, dorosłych osób z niepełnosprawnościami 
lub innych pracowników świadczących usługi w ramach sektora opieki. Po piąte, 
podręcznik prezentuje platformę SILVER+, która jest cyfrowym narzędziem 
oferującym szkolenie online skierowane do edukatorów i pracowników 
socjalnych; dzięki temu mogą oni być szkoleni w zakresie podnoszenia swoich 
umiejętności do pracy z osobami starszymi i z niepełnosprawnościami. Po szóste, 
podręcznik zawiera kilka dobrych praktyk dotyczących inicjatyw i programów 
skierowanych do dorosłych osób z niepełnosprawnościami i osób starszych 
w Hiszpanii, Francji, Włoszech, Belgii i Polsce. Wreszcie, podręcznik oferuje 
‘zestaw narzędzi’, zawierający użyteczne repozytorium video instruktaży, innych 
narzędzi cyfrowych, publikacji i aplikacji mobilnych wspierających aktywności w 
ramach gospodarki senioralnej, zjawiska starzenia się społeczeństwa i strategii 
pracy dorosłymi z niepełnosprawnościami.
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1.1 Znaczenie i rola srebrnej gospodarki

W kontekście globalnym, w którym ponad 900 mln osób starszych (prognozy 
wskazują na ponad 2 mld seniorów do 2050 r.), srebrna gospodarka nie jest już 
tendencją marginalną, ale stała się potrzebą społeczną i w pełni rozwiniętą. 
W ostatnich latach zwiększyła ona swoje znaczenie. Na szczeblu europejskim 
najważniejsze tendencje dotyczące osób starszych to: budownictwo mieszkaniowe 
dla osób starszych (+65%), technologie opieki domowej (+32%) i zdrowie (+11%). 

Kilku ekspertów uważa, że w nadchodzących latach czeka nas gwałtowny wzrost. 
W 2030 roku liczba osób w wieku 75+ wzrośnie o 90%, podczas gdy liczba osób w 
wieku 50-65 lat wzrośnie tylko o 20%. Ponieważ z tej drugiej kohorty rekrutowani 
są głównie opiekunowie rodzinni, oznacza to, że nie będzie już wystarczającej liczby 
opiekunów dla osób starszych, którzy będą potrzebowali wsparcia.

Konieczne jest zatem znalezienie rozwiązań dla wypełnienia tego rodzaju braków 
i osób do ich promowania. Srebrna gospodarka może odegrać kluczową rolę! 
To zestaw działań gospodarczych i przemysłowych, które przynoszą korzyści 
osobom starszym i są ściśle związane z kwestią opieki. Działania te umożliwiają 
zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym, poprawę jakości i komfortu życia, 
zmniejszają utratę samodzielności, a nawet mogą zwiększyć średnią długość życia 
w nadchodzących latach. Srebrna gospodarka pozwala na znaczny postęp na 
poziomie społecznym poprzez:

• Optymalizację efektywności systemu opieki socjalnej;
• Walkę z utratą autonomii;
• Wzmocnienie profilaktyki w zakresie opieki; oraz 
• Oddanie centralnego miejsca osobom starszym w naszym społeczeństwie. 
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Zjawisko starzenia się jest ‘podstawą’, która otwiera ogromne pole dla gospodarki 
i przemysłu w wielu krajach. Rolą srebrnej gospodarki jest uwzględnianie 
nowych potrzeb gospodarczych, technologicznych i przemysłowych związanych z 
postępującym wiekiem. Celem jest stworzenie prawdziwego ‘przemysłu’ w Europie 
– takiego, który będzie świadczył usługi dla osób starszych i zajmował się kwestią 
starzenia się społeczeństwa. Srebrna gospodarka obejmuje zestaw produktów i 
usług. Wspomnimy między innymi te, które są istotne w kontekście projektu SILVER+:

• E-autonomia: aktywne/pasywne/rozwinięte pakiety telefonicznej opieki i usług
• Bezpieczeństwo: telemonitoring, pomoc zdalna, metody płatności, zarządzanie biurem 
• Zdrowie: e-zdrowie, żywienie, telemedycyna, m-zdrowie 
• Usługi: obsługa osobista, dostarczanie posiłków, ubezpieczenie 
• Praca: Praca zdalna, szkolenia i wsparcie dla opiekunów rodzinnych

Można zauważyć, że kwestia starzenia się jest przede wszystkim kwestią zdrowotną 
i społeczną. Oczekuje się, że postęp naukowy i medyczny będzie w coraz większym 
stopniu obniżał wiek w chwili śmierci, a jednocześnie przyczyni się do zmniejszenia 
odsetka osób starszych pozostających na utrzymaniu.

Ponadto konieczne jest zaszczepienie odrobiny pragmatyzmu gospodarczego, 
który jest rolą srebrnej gospodarki. Starzenie się społeczeństwa stanowi zarówno 
wyzwanie (ponieważ oznacza radykalną zmianę równowagi społeczno-gospodarczej 
społeczeństwa), jak i szansę (ponieważ potencjalnie tworzy nowe działania i miejsca 
pracy). Srebrna gospodarka jest zatem sektorem bogatym, przynoszącym miejsca 
pracy i innowacje, ale nadal bardzo skoncentrowanym na zawodach związanych z 
ochroną zdrowia i opieką domową. Jakość szkoleń i rekrutacji jest zagadnieniem 
przekrojowym, którego nie należy zaniedbywać. Srebrna gospodarka może być 
zatem branżą szkoleniową, która wzmocni sektor opieki zdrowotnej. Przykład: 
stanowiska nadzorcze i kierownicze średniego szczebla, które mają dużą wartość 
dodaną: terapeuta zajęciowy, terapeuta psychomotoryczny, koordynatorzy 
pielęgniarek, stanowiska kierownicze, kierownicy zespołów i zarządzanie prawami 
człowieka.

W nadchodzących latach konieczne wydaje się życzliwe i otwarte spojrzenie na 
starzenie się. Mamy nadzieję, że nasze działania projektowe i osoby zaangażowane 
w komunikację wokół srebrnej gospodarki w pewnym stopniu przyczynią się do 
zmiany sposobu patrzenia na starzejące się społeczeństwo i zjawisko starzenia się. 
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Magdalena Malinowska

Trener, specjalista ds. zatrudnienia i wiceprezes Fundacji VIVA 
FEMINA

“Adult disabled learners are a special group of learners that require 
„Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami to szczególna grupa 
słuchaczy, którzy wymagają planowania i dopasowania podejścia 
do szkolenia w zależności od rodzaju niepełnosprawności. W naszej 
fundacji działamy na rzecz kobiet, osób z niepełnosprawnościami 
i młodych, i za każdym razem, gdy rozmawiamy z naszymi 
podopiecznymi, możemy zrozumieć ich trudności i potrzeby. 
Większość z nich albo nie rozumie, że mają prawo do równych szans 
na rynku pracy, albo brakuje im umiejętności pozwalających na 
znalezienie godnej pracy. Dlatego ważne jest, aby szkolić słuchaczy z 
niepełnosprawnościami i przekonywać ich, że niepełnosprawność nie 
przeszkadza w osiągnięciu sukcesu”.

	    

	  
	  
	  

Luc Broussy

Przewodniczący Silver Éco & Filiére Silver

„Srebrna gospodarka to przede wszystkim gospodarka innowacji, 
niezależnie od tego, czy jest to innowacja cyfrowa, technologiczna 
czy społeczna. Dla każdego z nas jest to kwestia wślizgnięcia się w 
niezbadane szczeliny, zastanowienia się nad ewolucją cyfrową i 
jej konsekwencjami, a także wyobrażenia sobie rozwiązań, które 
sprostają nowym potrzebom wyrażanych przez starsze pokolenie i jej 
rodziny. Srebrna gospodarka jest również gospodarką dobroczynną, 
ponieważ stawia sobie za cel poprawę życia seniorów i zachęca 
nasze społeczeństwo i naszą gospodarkę do przewidywania skutków 
starzenia się społeczeństwa”.

	    

 
	  
	  
	  
	  
	  

Martin Kerff

Przedstawiciel firmy Les Biolles

„Takie projekty szkoleniowe - nauka czytania, pisania, liczenia, 
dekodowania informacji wokół nas - są wektorami autonomii i są 
ważne w kontekście integracji społecznej. W zależności od poziomu, 
jedni nauczą się wypełniać formularz, przeprowadzać operacje 
kasowe, odczytywać czas lub rozkład jazdy autobusów, a inni nauczą 
się czytać umowę o pracę, czy korzystać z narzędzi cyfrowych i 
Internetu. Cała ta nauka pozwala zyskać większą pewność siebie i 
odważyć się na wyrażanie siebie, na zadawanie pytań; te cechy mogą 
pomóc w ścieżce kariery”.
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Luis Alberto Barriga Martín

Dyrektor IMSERSO

„Wyzwania demograficzne, przeciążenie systemu opieki zdrowotnej 
w związku z kroniką choroby, negatywny wpływ na kwestie płci ze 
względu na rodzinną wizję opieki, potrzeba stworzenia elastycznych 
i skutecznych usług, które zaspokajają indywidualne potrzeby... 
wszystkie te wyzwania są na tyle istotne, że należy je rozpatrywać w 
sposób strategiczny”.

	   	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Casandra Cristea

Koordynatorka sektora osób z niepełnosprawnościami w 
krajowym stowarzyszeniu Scuola Centrale Formazione

„Cyfrowość i niepełnosprawność to dwa ściśle powiązane ze sobą 
elementy. Technologie cyfrowe mogą zrekompensować trudności 
osób z niepełnosprawnościami, pomagając im osiągnąć większą 
autonomię i stać się bohaterami ich życia społecznego oraz 
zawodowego. Brak umiejętności obsługi komputera prowadzi do 
większej nierówności i wykluczenia społecznego czy zawodowego”.



Starzenie się populacji przekształca społeczeństwo i wprowadza podejście 
kwestionujące istniejący rozwój gospodarczy. Starzejące się społeczeństwo staje się 
siłą napędową wzrostu gospodarczego, co ma wpływ na rozwój przedsiębiorczości. 
Powstanie srebrnej gospodarki promuje marketing i rozwój innowacyjnych 
produktów i usług przeznaczonych dla starszych konsumentów. W związku z tym 
wzrasta przedsiębiorczość członków starzejącego się społeczeństwa. W badaniu 
przeprowadzonym przez Merrill Lynch (2019) opisano, że część starzejącej się 
populacji, która rezygnuje z tradycyjnej emerytury, prawdopodobnie stanie się 
przedsiębiorcami i twórcami małych firm. Nowy rodzaj przedsiębiorców może stać 
się zintegrowaną częścią społeczeństwa i zapewnić dłuższe uczestnictwo w rynku 
pracy. Dlatego też osoby starsze mogą wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie, 
a także rozwiniętą szeroką sieć kontaktów, doświadczenie w zarządzaniu i zasoby 
finansowe (Komisja Europejska, 2019 r.).

Starzenie się społeczeństwa jest wynikiem rosnącej długowieczności i spadku liczby 
urodzeń, uznawanych za wyzwania demograficzne, które zagrażają gospodarkom 
poprzez zwiększenie wydatków publicznych i spadek wydajności (AGING2,0, 2019). 

Srebrna gospodarka przedstawia możliwości rynkowe i potencjalną odpowiedzialność 
zarówno dla pochodzenia prywatnego, jak i systemów rządowych. Przedsiębiorstwa 
prywatne i publiczne współpracują w celu tworzenia innowacji technologicznych dla 
różnych wyzwań związanych ze starzeniem się społeczeństwa. Dla przedsiębiorców 
obecny scenariusz stanowi potrzebę reakcji na wyzwania społeczne i możliwości. 
Potrzebne są innowacyjne produkty i usługi o potencjalnym poziomie zakłóceń 
(Slawomir i Rachwal, 2011).

W celu rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej lub przedsiębiorstwa 
w ramach srebrnej gospodarki, ważne jest, aby dostosować się do potrzeb tego 
segmentu, innymi słowy, budować przedsiębiorstwa, aby odpowiedzieć na potrzeby 
osób starszych. Ważne jest, aby zrozumieć, jak niejednorodny jest ten segment 
populacji i istniejący podział na trzy grupy: kruchy, zależny i aktywny. Każdy z 
tych podziałów ma inne podejście ekonomiczne. Osoby te, są bardziej podatne 
na produkty i usługi związane z wypoczynkiem i czasem wolnym, a jednocześnie 
wymagają głównie usług opieki zdrowotnej. Dla starzejącego się społeczeństwa 
zdrowie i zależność są najważniejszymi sektorami, z takimi działaniami jak turystyka 
zdrowotna, telemedycyna i zadania profilaktyczne.

2. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W RAMACH SREBRNEJ 
GOSPODARKI

8



Ogólnie rzecz biorąc, produkty i usługi muszą być bardziej wyspecjalizowane 
i zindywidualizowane oraz powinny przekształcać tradycyjne sektory, wraz ze 
zmianami jakościowymi i ilościowymi, ponieważ wzorce konsumpcji zmieniają się w 
ramach srebrnej gospodarki. Sektorem, który zmieniłby się najbardziej, jest rekreacja, 
ponieważ osoby starsze korzystają z różnych usług rekreacyjnych związanych 
z turystyka zdrowotną, takich jak turystyka termalna i plażowa, do bardziej 
skoncentrowanych na turystyce aktywnej i kulturalnej. Nacisk ten zostanie również 
odzwierciedlony w środkach transportu, a usługi rekreacyjne zostaną powiązane z 
usługami dodatkowymi przy zakupie tras lotniczych, kolejowych i autobusowych, 
takimi jak obecne tanie usługi (Konsultacje eksperckie OECD-GCOA, 2014).

Dlatego też srebrna gospodarka przekształci handel, ponieważ starzejące się 
społeczeństwo jest zazwyczaj społeczeństwem o dużej sile nabywczej i wysokim 
poziomie lojalności, ale również wymagające. Jeśli chodzi o handel elektroniczny, 
ważną innowacją będzie uwzględnianie cen i satysfakcji klientów. Ważne są również 
wzorce konsumenckie, które należy wziąć pod uwagę. 

Ponadto, technologia mieszkaniowa wraz z rozwojem automatyki domowej musi 
być bardziej wydajna i komfortowa, aby zapewnić osobom starszym autonomię. 
Dostępność i poprawa bezpieczeństwa są istotne dla tej starzejącej się grupy 
ludności. 
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Przedsiębiorcze firmy i nowe przedsiębiorstwa stosujące innowacje mają kluczowe 
znaczenie dla pomocy osobom starszym w niezależności i zdrowiu. Nowe technologie 
cyfrowe oferują możliwości wspierania potrzeb osób starszych, a innowatorzy mogą 
reagować na te wyzwania, wprowadzając tę technologię np. w celu zapobiegania 
chorobom. Na przykład w sektorze zdrowia monitorowanie w domu może umożliwić 
bardziej zindywidualizowaną opiekę dzięki inteligentnej, opracowanej i łatwej do 
noszenia technologii. Dlatego też sztuczna inteligencja i innowacje oparte na danych 
mogą zapewnić lepszą jakość życia i ułatwić niezależne i samodzielne życie, a także 
zapewnić aktywne, produktywne i zdrowe społeczeństwo. Obecny trend w zakresie 
technologii i autonomicznych pojazdów jest odpowiedni dla klienta w srebrnej 
gospodarce. Aby poradzić sobie z problemem i umożliwić bezpieczny dostęp, 
konieczne jest ustanowienie i wdrożenie przepisów zapewniających odpowiednią 
ochronę prywatności i bezpieczeństwo danych (Gallardo, 2019). Możliwości rozwoju 
przedsiębiorczości w ramach srebrnej gospodarki można pogrupować według 
następujących kategorii:

• Aktywny i zdrowy styl życia. Opracowanie narzędzi i aplikacji, które wspierają 
zdrowy i aktywny styl życia, takich jak technologie spersonalizowanego żywienia i 
profilaktycznej opieki medycznej.
• Środowisko przyjazne dla osób starszych. Zapewnienie autonomii i niezależności 
poprzez integrację innowacyjnych i inteligentnych rozwiązań dla domu, aby 
wzmocnić pozycję starzejącego się społeczeństwa.
• Gry i robotyka. Rozwój robotyki w celu pomocy opiekunom i integracji robotyki w 
codziennym życiu. Wprowadzenie aplikacji o charakterze gier w celu zapobiegania 
lub pomocy osobom starszym z określonym rodzajem problemów zdrowotnych, 
np. przy pomocy gier umysłu. 
• Zintegrowane usługi opieki i lepsza łączność. Integracja rozwiązań technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w zakresie monitorowania opieki zdrowotnej w 
domach prywatnych, zmniejszenie lub wyeliminowanie izolacji społecznej oraz 
poprawa wydajności i jakości w sektorze opieki zdrowotnej. 

Srebrna gospodarka wymaga kluczowej polityki publicznej i zmian kulturowych. 
Wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa mają charakter społeczny 
i gospodarczy. Jeśli chodzi o Unię Europejską (UE), szacuje się, że w 2060 r. 
ludność w wieku powyżej 65 lat będzie stanowić około 40% ogółu ludności. 
Komisja Europejska zajęła się kwestią możliwości i potencjału wspierania srebrnej 
gospodarki w Unii Europejskiej w ramach różnych programów i partnerstw, takich 
jak program w zakresie życia wspieranego przez otoczenie. Jednak globalna 
konkurencja Srebrnej Gospodarki i Unii Europejskiej potęguje współpracę pomiędzy 
państwami członkowskimi w połączeniu z podejściem wielopolitycznym i wysiłkami 
inwestycyjnymi w celu pobudzenia i wzmocnienia srebrnej gospodarki (Komisja 
Europejska, 2018).
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Niemniej jednak, w każdym przypadku rynki rozwijają się, a wprowadzane 
produkty nie wychodzą poza produkty niszowe z powodu cen i niepewności, które 
stanowią dodatkową barierę dla istniejących modeli biznesowych. Aby stawić 
czoła tym barierom, należy wdrożyć politykę w zakresie barier regulacyjnych 
i administracyjnych utrudniających rozpoczynanie działalności gospodarczej, 
ochrony własności intelektualnej i przepisów dotyczących konkurencji w celu 
prowadzenia i wdrażania innowacji w dynamice biznesu. Dlatego też istniejące 
regulacje dotyczące czynników rynkowych w sektorach będą musiały zostać 
zmienione i dostosowane. Ponadto, państwa powinny zająć się problemem barier 
dla starszych przedsiębiorców poprzez ciągły rozwój i uczenie się. Zmniejszenie 
lub wyeliminowanie barier związanych z brakiem umiejętności informatycznych 
oraz wprowadzenie szkoleń umożliwiających zdobycie tych umiejętności i wiedzy 
(Worthington, Simmonds, Farla, & Varnai, 2018).
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W nowych dokumentach Unii Europejskiej język cyfrowy jest określany jako 
‘podstawowa kompetencja’, podobnie jak czytanie i pisanie: „Konieczne jest 
podniesienie poziomu opanowania podstawowych umiejętności (alfabetycznych, 
matematycznych i cyfrowych) oraz wspieranie rozwoju umiejętności uczenia się jako 
coraz lepszego warunku wstępnego do nauki i uczestnictwa w życiu społecznym w 
perspektywie uczenia się przez całe życie”. Podczas Światowego Szczytu Społeczeństwa 
Informacyjnego w 2010 r. stwierdzono, że wiele nowych technologii obecnie 
stanowi integralną część codziennego życia. Mają one wpływ na wiele aspektów 
życia społecznego, w tym na edukację, szkolenia i zatrudnienie, ale w szczególności 
są cennym narzędziem dla osób z niepełnosprawnościami i osób o specjalnych 
potrzebach. Potencjał nowych technologii w zakresie poprawy jakości życia, 
zmniejszenia wykluczenia społecznego i zwiększenia uczestnictwa jest uznawany na 
arenie międzynarodowej, podobnie jak bariery społeczne, gospodarcze i polityczne, 
które mogą się pojawiać ze względu na brak dostępu do nowych technologii.

Wykorzystanie nowych technologii dało nowe możliwości osobom z 
niepełnosprawnościami, które jeszcze kilka lat temu były niewyobrażalne. 
Możemy podzielić te technologie na trzy grupy:

• Technologie wspomagające: produkty i usługi technologiczne opracowane 
specjalnie w celu wspierania procesu autonomii w różnych kontekstach życiowych 
(dom, szkoła, praca) i zwiększenia aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie;
• Produkty informatyczne, które stają się coraz bardziej dostępne i użyteczne dla 
osób z niepełnosprawnościami;
• Pomocnicze rozwiązania informatyczne, które często stanowią połączenie 
elementów, przyspieszyły proces autonomii milionów Europejczyków z 
niepełnosprawnościami.

Coraz więcej osób z niepełnosprawnościami może dzięki nowym technologiom 
budować i wzmacniać swoją sieć społeczną, mieć dostęp do edukacji, do świata 
pracy, poruszać się w prostszy i bezpieczniejszy sposób, żyć samodzielnie i mieć 
dobrą jakość życia. (The Entelis Network Manifesto to Counter the Digital Divide, 
2015).

3. NOWE (CYFROWE) UMIEJĘTNOŚCI POTRZEBNE 
DOROSŁYM OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
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W rzeczywistości jednak nie wszyscy mają taką samą łatwość dostępu do nowych 
technologii z różnych powodów, a przepaść ta znana jest jako ‘przepaść cyfrowa’. 
Podział ten jest spowodowany kilkoma czynnikami:

• Osobisty
• Społeczno-gospodarczy
• Edukacyjny
• Kulturalny i językowy
• Środowiskowy: niektóre produkty i technologie, które nie są dostępne, ponieważ 
warunki użytkownika nie zostały uwzględnione w fazie projektowania, zgodnie 
z zasadami projektowania uniwersalnego. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli to nie 
technologia dostosowuje się do ludzi, to ludzie muszą się do niej dostosować. 
Ryzyko nieużywania lub porzucenia, a tym samym wykluczenia cyfrowego jest w 
tym przypadku wysokie.

Nawet Ci, którzy pracują na rzecz osób z niepełnosprawnościami, nie 
zawsze są w stanie najlepiej ich poinformować i zapoznać z nowymi 
możliwościami, jakie oferuje technologia, oraz przyczynić się do stworzenia 
populacji osób niewykluczonych cyfrowo.

Biorąc pod uwagę ważną rolę technologii we współczesnym życiu, wykluczenie 
cyfrowe jest subtelną, lecz niebezpieczną formą wykluczenia społecznego, 
gospodarczego, politycznego i kulturowego. Niestety, istnieją znaczne dowody na 
to, że przepaść cyfrowa jest rzeczywistym i aktualnym problemem, w szczególności 
dla osób z niepełnosprawnościami. Koncentrując się na indywidualnych 
umiejętnościach, wiele osób, które są obecnie wykluczone cyfrowo, mogłoby 
rozwinąć niezbędne umiejętności, które pozwoliłyby im na większą niezależność 
i aktywny udział w firmie (Entelis Network Manifesto w celu przeciwdziałania 
przepaści cyfrowej, 2015).
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Aby móc aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, osoby posiadające umiejętności 
informatyczne muszą również posiadać umiejętności miękkie. Według Standford 
Research Institute International 75% sukcesu w długoterminowej pracy zależy 
od opanowania umiejętności miękkich i tylko 25% od umiejętności technicznych. 
Pokazuje to znaczenie tych przekrojowych umiejętności w środowisku pracy. Aby 
zrozumieć, czym są umiejętności miękkie, należy najpierw dokonać analizy:

14

Wewnętrzne 
umiejętności 
przekrojowe

Sposób, w jaki osoba 
postrzega i wchodzi w 
interakcje z samym 

Pewność siebie 

Samokrytyka

Rozwiązywanie problemów

Postawa wobec ciągłego rozwoju i 
doskonalenia

Wytrwałość

Elastyczność

Zewnętrzne 
umiejętności 
przekrojowe

Sposób, w jaki dana 
osoba zarządza 
relacjami z innymi 
osobami

Umiejętności komunikacyjne 

Umiejętności autopromocji

Umiejętności grupowe

Zarządzanie konfliktami

Wpływ i przywództwo



Umiejętności te zdobywa się zgodnie z teorią społecznego uczenia się Alberta Bandury, 
poprzez obserwowalne zachowanie innych. Według Bandury (1977), w rzeczywistości: 
„Większość ludzkich zachowań nabywa się poprzez obserwację i modelowanie: z 
obserwacji innych powstaje pojęcie, jak nowe zachowania są realizowane, a następnie 
zakodowana informacja służy jako wskazówka dla wykonanego działania”. 

Nawiązuje to do zasady tak zwanego odrzucenia społecznego: aksjomat ten mówi nam, 
że przeciętnie ludzie mają tendencję do uznawania za słuszne wyborów dokonywanych 
przez dużą liczbę osób. Mimo to nietrudno będzie zrozumieć, jak bardzo nasze 
zachowania (i ich konsekwencje) są kształtowane na podstawie interakcji społecznych 
z naszymi bliźnimi.

Często jednak osoby z niepełnosprawnościami nie mają okazji doświadczyć wiele 
z punktu widzenia społecznego. Dlatego tak ważne jest rozwijanie umiejętności, aby 
stworzyć sytuacje, w których dana osoba może doświadczyć siebie: w relacjach z 
innymi, aby wspólnie zastanowić się nad sposobami komunikowania się, rozwiązywania 
konfliktów; w prowadzeniu działań mających na celu zrozumienie jej zdolności 
organizacyjnych, rozwiązywania problemów, itp.
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Poprawa kompetencji pedagogicznych edukatorów osób dorosłych i pracowników 
socjalnych, zwłaszcza tych zajmujących się osobami z niepełnosprawnościami, 
wiąże się z kluczowymi kompetencjami niezbędnymi do stworzenia integracyjnego 
środowiska edukacyjnego. Szkolenie trenerów/edukatorów w zakresie tych 
kluczowych kompetencji mogłoby ułatwić pomyślne i skuteczne wdrożenie edukacji 
integracyjnej.

4. PODNOSZENIE KOMPETENCJI PEDAGOGICZNYCH 
EDUKATORÓW DOROSŁYCH I PRACOWNIKÓW 
SOCJALNYCH1
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• HOTT, B.; WALKER, J. AND SAHNI, J. (2012), Peer Tutoring. Artykuł online. George Mason University 
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 4.1. Edukacja integracyjna

Edukacja integracyjna jest szerokim pojęciem, które oznacza, że placówki 
szkoleniowe dostosowują swoją infrastrukturę, metody, materiały dydaktyczne 
i politykę kadrową do potrzeb wszystkich uczących się. Chodzi o to, by wszyscy 
uczący się czuli się jak u siebie w domu. Poniższy tekst skupia się głównie na tym, w 
jaki sposób edukatorzy osób dorosłych i pracownicy socjalni zajmujący się osobami 
z niepełnosprawnościami mogą poprawić swoje kompetencje pedagogiczne 
podczas nauczania/opieki nad dorosłymi z niepełnosprawnościami. Głównie chodzi 
o strategie uczenia się niż o infrastrukturę. Literatura przedmiotu wskazuje, że 
edukator powinien opanować następujące kompetencje:

• Techniki oceny i ewaluacji, 
• Różnicowanie sposobów instruowania, 
• Zarządzanie klasą i zachowaniem,
• Strategie współpracy.

Według Departamentu Edukacji Rządu Tasmańskiego, trener ds. edukacji 
integracyjnej powinien:

• Skupić się na tym, co każdy uczący się może zrobić, a nie tylko na tym, czego nie 
może zrobić. Pomyśleć o ich możliwościach, a nie tylko o ich niepełnosprawności.
• Wykorzystać mocne strony i zainteresowania uczącego się w celu zwiększenia 
motywacji.
• Promować ideę, że każdy uczący się ma coś pozytywnego do zaoferowania swojej 
społeczności uczącej się. 
• Pracować z szacunkiem i współpracować z każdym, kto ma znaczną wiedzę i 
zrozumienie dla uczącego się, w tym z samym uczącym się, jeśli to możliwe. 
• Korzystać z wszelkiej dostępnej dokumentacji. Poszukiwać specjalistów, którzy 
będą wsparciem w zrozumieniu potrzeb uczącego się. Konsultować się ze 
współpracownikami, którzy już dobrze znają uczącego się.
• Prowadzić dokładny rejestr dyskusji, określający konkretne bariery w uczeniu się, 
potrzebne usługi i zgodę na odpowiednie dostosowania (rodzaj portfolio uczącego się).
• Dbać o to, aby informacje były aktualne i wystarczająco szczegółowe, by być w 
stanie zapewnić optymalne wsparcie dla uczącego się. Jest to szczególnie ważne 
w okresach przejściowych (zmiana roku kalendarzowego lub miejsca zamieszkania 
czy organizacji).
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4.2. Niektóre strategie

Strategie uczenia się i nauczania są głównym czynnikiem tworzenia integracyjnego 
środowiska edukacyjnego. Najistotniejszymi strategiami są:

A) Wzajemne uczenie się 
Wydaje się, że wprowadzenie metody wzajemnego uczenia się ma pozytywny wpływ 
na nauczanie, ze skutkiem odpowiadającym około pięciu dodatkowym miesiącom 
tradycyjnego nauczania. Badania wykazały korzyści zarówno dla korepetytorów 
i uczących się, jak i dla wielu różnych grup wiekowych. Wzajemne uczenie się 
obejmuje szereg metod, w których uczący się pracują w parach lub małych grupach, 
aby zapewnić sobie nawzajem wyraźne wsparcie pedagogiczne. Niektóre z często 
stosowanych modeli wzajemnego uczenia się/udzielania korepetycji to m.in:

• Classwide Peer Tutoring (CWPT): tłumaczone jako grupowe wzajemne uczenie 
się, polega na dzieleniu całej klasy na grupy od dwóch do pięciu osób o różnych 
poziomach umiejętności. Uczący się są wówczas przybierają rolę korepetytora, 
uczącego się lub obie. 
• Cross-age Peer Tutoring (CAPT): tłumaczone jako wzajemne uczeniu się osób z 
różnych grup wiekowych. W tym modelu starsi wiekem uczący się (mogą to być 
również osobami z mniejszym stopniem niepełnosprawności) są sparowani z tymi 
młodszymi (mogą to być osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności), aby 
nauczyć lub ocenić daną umiejętność. Role korepetytora i uczącego się nie ulegają 
zmianie. Osoby starsze w parze pełnią rolę korepetytora. 
• Peer Assisted Learning Strategies (PALS): tłumaczone jako strategie uczenia się 
wpierane przez trenera/nauczyciela; wersja modelu CWPT. Wówczas trener/
edukator pomaga w dobieraniu par do wzajemnego uczenia się, wtedy, gdy 
potrzebne są dodatkowe instrukcje lub pomoc z wyznaczeniem osoby, która 
przyjmie rolę korepetytora. Grupy są elastyczne i często zmieniają się w zależności 
od różnych obszarów tematycznych lub umiejętności.
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B) Wspólne uczenie się
Wspólne (kooperatywne) uczenie się ma na celu poprawę relacji między grupami, 
usprawnienie uczenia się, rozwój umiejętności rozwiązywania problemów oraz 
poprawę umiejętności społecznych i akademickich uczących się o specjalnych 
potrzebach w tradycyjnych klasach. Takie uczenie się poprzez współpracę 
mogłoby być wykorzstywane przez trenerów zajmujących się osobami z 
niepełnosprawnościami, aby: 

• Promować uczenie się i osiąganie kompetencji przez uczących się
• Zwiększać zadowolenie uczących się z ich doświadczeń w nauce
• Pomóc uczącym się w rozwijaniu umiejętności w zakresie komunikacji ustnej
• Rozwijać umiejętności społeczne i promować poczucie własnej wartości wśród 
osób uczących się
• Pomóc w promowaniu pozytywnych stosunków międzygrupowych

Do stworzenia środowiska nauki kooperacyjnej potrzebne jest pięć podstawowych 
elementów:

- Pozytywna współzależność 
- Umiejętności społeczne 
- Odpowiedzialność indywidualna 
- Ocena grupowa 
- Interakcja twarzą w twarz

Sposoby, aby zapewnić oczekiwane zachowanie uczących się, w tym:

• Kilka sposobów na zapewnienie pozytywnej współzależności:
- Przekaż grupie jeden ołówek, kartkę papieru lub książkę 
- Grupa opracowuje zadanie na jednej wspólnej kartce
- Podziel zadanie na role; zadanie nie może zostać ukończone bez pomocy wszystkich 
uczestników grupy
- Uczestnicy grupy przekazują sobie kartkę/zadanie tak, aby każda osoba była zdolna 
wykonać swoją część. Można używać długopisów w różnych kolorach.
- Każda osoba uczy się swojej części, a następnie przekazuje ta naukę pozostałym.
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• Niektóre oczekiwane umiejętności/zachowania społeczne:
- Każdy wnosi swój wkład i pomaga innym uczącym się (aktywne uczestnictwo)
- Wszyscy uważnie słuchają innych uczestników (aktywne słuchanie) 
- Pochwała pomocnych działań i dobrych pomysłów (Motywacja i informacja 
zwrotna)
- Poszukiwanie wsparcia (najpierw u innych uczących się, dopiero kolejne od 
trenera), jeśli go potrzebujesz (współpraca)
- Sprawdzanie, czy wszyscy rozumieją (empatia)

• Kilka sposobów na zapewnienie indywidualnej odpowiedzialności:
- Uczący się wykonują zadanie pierwsi, zanim podzielą się nim z grupą
- Wszyscy piszą, a następnie poświadczają poprawność wszystkich dokumentów: 
każdy uczący się musi oddać swoja pracę
- Przydzielenie ról i zadań każdemu uczącemu się: OBOWIĄZKOWO
- Uczący się otrzymują punkty bonusowe, jeśli wszyscy członkowie grupy radzą 
sobie dobrze (indywidualnie)

• Niektóre sposoby, aby zapewnić interakcję w grupie: Jak to zrobiłem/am? 
(samoocena)
- Co wasza grupa zrobiła dzisiaj dobrze?
- Co można zrobić lepiej jutro?
- Jakimi umiejętnościami wykazaliśmy się dzisiaj, pracując razem?
- Jakie umiejętności moglibyśmy jutro poprawić?

Inny przykład, do promowania interakcji twarzą w twarz to strategia MYŚLENIE - 
ŁĄCZENIE – DZIELENIE SIĘ. Jest to strategia wspólnego uczenia się, w której uczący 
się pracują razem, by rozwiązać problem lub odpowiedzieć na pytanie dotyczące 
przydzielonego materiału. Strategia ta wymaga, by uczący się:

(1) indywidualnie rozważył temat lub odpowiedź na pytanie; oraz
(2) dzielił się pomysłami z innymi uczącymi się. 

Dyskusja maksymalizuje uczestnictwo, skupia uwagę i angażuje uczących się w 
zrozumienie zadania/ materiału do czytania.

Ponadto, dobrzy trenerzy/edukatorzy rozwijają produktywne relacje z uczącymi 
się; poznają ich i są szczególnie zainteresowani ich ogólnym rozwojem i postępem. 
Traktują ich z szacunkiem i oczekują tego samego w zamian. Dlatego właśnie 
opanowanie technik i metod oceny ma kluczowe znaczenie, ułatwia rozpoznawanie 
różnic pomiędzy uczącymi się, a jednocześnie pozwala na dostosowanie celów 
nauczania, treści i środowiska do potrzeb poszczególnych osób i całej grupy.
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Platforma e-learningowa SILVER+, otwarty zasób edukacyjny (ang. Open Educational 
Resource, OER) na licencji Creative Commons (CC), jest dostępna online za darmo 
dla jej użytkowników. Została ona zaprojektowana w celu szkolenia pracowników 
socjalnych i edukatorów w zakresie inkluzji i ponownego wprowadzania na rynek 
pracy, zarówno młodych, jak i starszych osób, z niepełnosprawnościami fizycznymi 
i / lub psychicznymi. Za pośrednictwem platformy dowiedzą się oni o różnych 
metodach, narzędziach i strategiach dotyczących ich pracy, zwłaszcza z osobami z 
niepełnosprawnościami fizycznymi lub seniorami. Platforma składa się z 7 modułów: 
Tworzenie profesjonalnego projektu, Nauczanie i uczenie się, Przedsiębiorczość w 
ramach srebrnej gospodarki, Upodmiotowienie osób z niepełnosprawnościami/
defaworyzowanych, Zasoby cyfrowe, Ułatwianie osobom z niepełnosprawnościami 
zdobywania kompetencji cyfrowych i Strategie oceny.

Aby uzyskać dostęp do platformy i jej zasobów, konieczne jest połączenie z 
Internetem. Platforma jest dostępna na stronie internetowej projektu SILVER+ za 
pomocą przycisku E-learning. 

Kurs e-learningowy jest dostępny w języku angielskim, polskim, francuskim, 
hiszpańskim i włoskim. Struktura kursu jest dostosowana do różnych poziomów 
kompetencji cyfrowych zarówno trenerów jak i użytkowników, a także dostosowana 
do różnych poziomów wiedzy w odniesieniu do tematów kursu. Wszystkie moduły 
są zbudowane w ten sam sposób i rozpoczynają się od podstawowych zagadnień, 
aby dopiero następnie prezentować bardziej szczegółowe materiały oraz podejścia 
możliwe do zrealizowania: wprowadzenie, treści szkoleniowe, zasoby zewnętrzne 
oraz quiz. 

Po ukończeniu wszystkich modułów można sprawdzić ogólną wiedzę z kursu w 
teście końcowym, składającym się z pytań pochodzących z wszystkich modułów. 
Zapewnia to przejrzystość i ułatwia zrozumienie. Do kursów można powrócić 
w każdej chwili i podzielić się nimi ze współpracownikami/kursantami, nie ma 
konieczności rejestracji.

5. KURS E-LEARNINGOWY SILVER+
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Źródło: strona internetowa projektu SILVER+

	  
Źródło: SILVER+ e-learning

	  

Źródło: Test końcowy Silver+ e-learning, przykładowe pytanie



Co sprawia, że inicjatywa jest skuteczna? Jak działać w ramach srebrnej gospodarki? 
W tej części przedstawimy kilka dobrych praktyk dotyczących inicjatyw i programów 
skierowanych do dorosłych osób z niepełnosprawnościami i osób starszych na 
przykładzie Hiszpanii, Francji, Włoch, Belgii i Polski. Idea ta ma na celu dostarczenie 
kilku inspirujących przykładów, które pomogą w tworzeniu i wdrażaniu pomysłów 
przyczyniających się do poprawy sytuacji tych osób.

6. HISTORIE SUKCESU
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Zdjęcie ze strony internetowej EVALISS



6.1. Francja: EVALIZS

EVALISS, to internetowa platforma składająca się z testów psychotechnicznych, 
które oceniają różne procesy poznawcze skorelowane z sukcesem w szkoleniu. 
Potencjał uczenia się:

• Analiza i Kombinatoryka
• Style poznawcze
• Cyfrowe rozumowanie
• Rozumowanie werbalne
• Pamięć i koncentracja
• Elastyczność poznawcza

Wstępna diagnoza pozwala na wiarygodną ocenę potencjału uczenia się. Jest 
to zatem narzędzie oceny przeznaczone dla specjalistów w zakresie szkolenia, 
umożliwiające im oszacowanie potencjału uczenia się.

iGerip - Univers savoirs de base jest programem służącym do zdobywania 
podstawowej wiedzy. Opiera się on na zdobywaniu wspólnej bazy wiedzy i 
umiejętności, określonej przez Narodową Radę Edukacji.

- Nabycie podstawowej wiedzy niezbędnej do opanowania języka francuskiego 
zarówno w mowie, jak i piśmie. Oprogramowanie obejmuje 6 obszarów: Język 
mówiony / Czytanie / Pisownia / Gramatyka / Koniugacja / Pisanie. Przeznaczony 
dla nastolatków lub dorosłych z trudnościami w nauce, osób z niepełnym 
wykształceniem lub analfabetów, itp.

- Nabycie niezbędnej podstawowej wiedzy z zakresu matematyki. Oprogramowanie 
obejmuje 6 obszarów: Umiejętności liczenia / Obliczenia / Działania / Geometria / 
Pomiary / Sytuacje - Problemy. Ćwiczenia zostały dobrane tak, aby były powiązane z 
sytuacjami zawodowymi i potrzebami kształcenia zawodowego w zakresie integracji 
osób o niskich kwalifikacjach.

iGerip universal remédiation jest platformą do kognitywnej i językowej oceny i 
remediacji, wykorzystywaną w projekcie terapeutycznym.
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6.2. Polska: Viva Femina

Fundacja VIVA FEMINA została utworzona w 2012 roku jako niezależna inicjatywa. 
Jej głównym celem jest działanie na rzecz kobiet, osób z niepełnosprawnościami i 
młodych. Wdraża dobre praktyki w zakresie problematyki płci i promuje równość 
szans kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia. Fundacja przyczynia 
się do aktywizacji kobiet i innych grup na rynku pracy w Polsce. Niestety kobiety 
z niepełnosprawnościami są najbardziej dyskryminowane na rynku pracy ze 
względu na krzyżowanie się wykluczenia płciowego i posiadanie dysfunkcji 
fizycznych lub sensorycznych. Fundacja wspiera kobiety należące do tej grupy. Jej 
wolontariusze organizują szkolenia dla pracodawców i zakładów pracy chronionej 
z zakresu zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, możliwych form dotacji 
dla pracodawców, prawa pracy, itp. Jednocześnie osoby z niepełnosprawnościami 
zgłaszają się do Fundacji po wszelkiego rodzaju informacje i porady dotyczące 
zatrudnienia i zakładania własnej działalności gospodarczej. Fundacja wspiera osoby 
z niepełnosprawnościami niezależnie od rodzaju niepełnosprawności, płci czy grupy 
wiekowej. Przykładem może być wsparcie oferowane takim osobom w ich miejscu 
pracy - wówczas wolontariusze Fundacji są również mentorami, wspierającymi 
swoich podopiecznych w trudnościach, jakich doświadczają w pracy. Osoby te 
muszą mieć jasno określone zadania, wyjaśnione prostym językiem, pracować w 
krótszym wymiarze godzin, mieć więcej dni wolnych od pracy i wymagają więcej 
cierpliwości niż osoby pełnosprawne. Zaobserwowano, że osoby te mają większą 
wrażliwość na innych ludzi. Wolontariusze Fundacji uczestniczą również w 
szkoleniach rozwijających ich umiejętności w zakresie doradztwa zawodowego, aby 
móc lepiej wspierać swoich podopiecznych.
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Warsztaty Viva Femina. Źródło: strona internetowa Viva Femina



 6.3. Belgia: Les Biolles

Les Biolles asbl - wypoczynek i kultura dla osób z niepełnosprawnościami. Od 27 
lat organizacja non-profit ‘Les Biolles’, zajmująca się rekreacją i kulturą dla osób z 
niepełnosprawnościami, proponuje w jednym z belgijskich regionów Verviers oraz dla 
uczestników zagranicznych, projekt skierowany do osób z niepełnosprawnościami 
(osób od 6 roku życia i bez górnej granicy wiekowej): upośledzeniem umysłowym, 
sensorycznym i/lub fizycznym, jak również do wszystkich innych zainteresowanych 
osób. Każde z działań organizacji jest symulowane w kontekście ‘prawdziwego 
życia’, w którym powitana osoba będzie mogła rozwijać się poprzez działania z 
zakresu szkolenia, dobrego samopoczucia, sportu czy wypoczynku. Działania te są 
zorientowane na kulturę. I to niezależnie od wieku i biorąc pod uwagę specyficzne 
potrzeby i umiejętności każdego z uczestników. Beneficjenci mieszkają samodzielnie, 
z rodziną albo w określonych miejscach zakwaterowania. W ciągu dnia przebywają 
w szkole, ośrodku dziennym lub pracują. Specyfika naszego projektu polega na 
tym, aby pomóc wzmocnić więzi społeczne między tymi ludźmi z bardzo różnych 
środowisk i towarzyszyć im w aktywnym życiu. Poprzez nasze działania pracujemy 
nad autonomią naszych beneficjentów: w ten sposób przechodzą oni ze statusu 
osób wspomaganych do osób odpowiedzialnych.
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Zdjęcia z projektu Les Biolles. Źródło: strona Les Boilles na Facebooku



6.4. Hiszpania: IMSERSO

W Hiszpanii, Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) - Instytut ds. Osób 
Starszych i Usług Społecznych, został utworzony w 1978 roku i przyłączony do 
Ministerstwa Zdrowia, Konsumpcji i Opieki Społecznej. Imsenso jest odpowiedzialne 
za programy zarządzania, plany i usługi na poziomie nardowym skierowane do 
osób starszych. Jednak jednym z najbardziej popularnych działań jest Program 
Turystyczny. Program ten ułatwia włączenie osób starszych do turystyki, a 
jednocześnie pomaga złagodzić sezonowość w tym sektorze. Osoby starsze mają 
możliwość skorzystania z programu po obniżonych cenach i odwiedzenia obszarów 
półwyspów i wysp, a także wycieczek turystycznych w głąb lądu. Ponadto osoby 
starsze mają możliwość korzystania z obiegu kulturalnego, turystyki przyrodniczej i 
wyjazdów do innych krajów (Imserso, 2019).
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Imserso - Tourism Elderly. Źródło: Canarias7, 2020 ; El Español, 2019



6.5. Włochy: La Bula 

‘Typing it’ to cyfrowy warsztat spółdzielni społecznej La Bula. Włoska nazwa 
warsztatów, digi-tarlo, odnosi się do połączenia nowych technologii (cyfrowych) 
i pracy ręcznej (tarło drzewne). Spółdzielnia ma swoje korzenie w historycznym 
warsztacie stolarskim, który od dziesięcioleci organizuje zajęcia edukacyjne i 
laboratoria nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami, ale także dla uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Spółdzielnia postawiła na tę działalność, 
aby dać dodatkowe możliwości pracy osobom z niepełnosprawnościami, które w 
ostatnich latach miały trudności ze znalezieniem swojego miejsca na rynku pracy, 
poprzez szkolenia w kluczowej dziś dziedzinie: informatyce. Przywołane środowisko 
skupia się na pragnieniu stworzenia miejsca, które ułatwia pracę, ale jest również 
otwarte na relacje i zwraca uwagę na kontekst, w którym jest ono umieszczone. 
Dlatego ‘Typing it’ jest miejscem pracy, gdzie zdjęcia, klisze, negatywy, VHS, miniDv, 
VHS-C i video2000, filmy U-matic, Super8 i 8mm są przekształcane w pliki cyfrowe, 
które mogą być wyświetlane na komputerze lub telewizorze najnowszej generacji. Z 
biegiem czasu działalność ‘Typing it’ się rozszerzyła i teraz spółdzielnia jest w stanie 
zaoferować nowe usługi, takie jak: skanowanie dużych formatów (plakaty) do 90 
cm szerokości; szybkie i intuicyjne skanowanie książek i okładek z transformacją 
oryginalnego materiału w edytowalny tekst; odzyskiwanie starych audio nagranych 
na magnetofonie; drzeworyty, kalendarze, bilety, foto książki; montaże wideo i 
audio, prezentacje.
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7. ZESTAW NARZĘDZI SILVER+

W Internecie można znaleźć szereg zasobów, narzędzi i materiałów, które mogą 
pomóc w pogłębieniu wiedzy na temat srebrnej gospodarki, narzędzi do nauczania 
osób starszych i z niepełnosprawnościami, oraz publikacji o starzejącej się populacji 
i pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Wybrane zasoby, narzędzia i materiały 
zostały podzielone na następujące kategorie:

TUTORIALE WIDEO ŹRÓDŁO: LINK KRÓTKI OPIS

Rewolucja technologii dla srebrnej 
gospodarki

YouTube
(angielski)

https://www.youtube.com/
watch?v=3Zr4FuKR8Fc

Janice Chia / Susie Ruff w TEDx: “W przyszłości będziemy żyć dłużej! Jak traktujemy 
starzenie się - jako możliwość społeczną i ekonomiczną?
W starzejącym się społeczeństwie istnieją i będą istniały podwójne standardy. 
W jaki sposób możemy zapewnić opiekę i jakość życia oraz równe szanse klasy 
średniej i wyżej? To rola technologii.”

Srebrna gospodarka jako 
niepowtarzalna szansa

YouTube
(angielski)

https://www.youtube.com/
watch?v=8aWDXKpVDII

Powstanie srebrnej gospodarki daje przedsiębiorcom i inwestorom szansę na 
wpisanie się w długotrwały, świecki trend.

Srebrna gospodarka w odniesieniu 
do starzenia się społeczeństwa i 
podmiotów gospodarczych

YouTube 
(francuski)

https://www.youtube.
com/watch?v=qm8-
CyW7dCw 

https://www.youtube.com/
watch?v=HkHzR358tMA 

https://www.youtube.com/
watch?v=QhKz5r5CoJE 

Doświadczenia i punkty widzenia różnych podmiotów zajmujących się srebrną 
gospodarką. Interesujące przykłady związane z wypoczynkiem, muzyką, lepszym 
starzeniem się; srebrna gospodarka, sektory, populacja i potrzeby społeczeństwa.
Linki do głównych informacji o srebrnej gospodarce i seniorach (YouTube, książki, 
strony internetowe) dla przedsiębiorców.

Srebrna gospodarka w odniesieniu 
do niepełnosprawności i utraty 
autonomii

YouTube
(angielski)

https://www.youtube.
com/watch?v=q-yPtZ820Co 

https://www.youtube.com/
watch?v=OsyUQ3jZE8A 

Robotyka, automatyka domowa i związane z nią obiekty w odniesieniu do osób 
starszych, ale także z niepełnosprawnościami; pomoc dla opiekunów i seniorów. 
Technologie zapewniające ludziom autonomię w celu poprawy komfortu, dostępu 
do usług, itp.
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• Tutoriale wideo
• Narzędzia szkoleniowe online
• Publikacje, książki, artykuły, itp.
• Aplikacje mobilne

TUTORIALE WIDEO ŹRÓDŁO: LINK KRÓTKI OPIS

Rewolucja technologii dla srebrnej 
gospodarki

YouTube
(angielski)

https://www.youtube.com/
watch?v=3Zr4FuKR8Fc

Janice Chia / Susie Ruff w TEDx: “W przyszłości będziemy żyć dłużej! Jak traktujemy 
starzenie się - jako możliwość społeczną i ekonomiczną?
W starzejącym się społeczeństwie istnieją i będą istniały podwójne standardy. 
W jaki sposób możemy zapewnić opiekę i jakość życia oraz równe szanse klasy 
średniej i wyżej? To rola technologii.”

Srebrna gospodarka jako 
niepowtarzalna szansa

YouTube
(angielski)

https://www.youtube.com/
watch?v=8aWDXKpVDII

Powstanie srebrnej gospodarki daje przedsiębiorcom i inwestorom szansę na 
wpisanie się w długotrwały, świecki trend.

Srebrna gospodarka w odniesieniu 
do starzenia się społeczeństwa i 
podmiotów gospodarczych

YouTube 
(francuski)

https://www.youtube.
com/watch?v=qm8-
CyW7dCw 

https://www.youtube.com/
watch?v=HkHzR358tMA 

https://www.youtube.com/
watch?v=QhKz5r5CoJE 

Doświadczenia i punkty widzenia różnych podmiotów zajmujących się srebrną 
gospodarką. Interesujące przykłady związane z wypoczynkiem, muzyką, lepszym 
starzeniem się; srebrna gospodarka, sektory, populacja i potrzeby społeczeństwa.
Linki do głównych informacji o srebrnej gospodarce i seniorach (YouTube, książki, 
strony internetowe) dla przedsiębiorców.

Srebrna gospodarka w odniesieniu 
do niepełnosprawności i utraty 
autonomii

YouTube
(angielski)

https://www.youtube.
com/watch?v=q-yPtZ820Co 

https://www.youtube.com/
watch?v=OsyUQ3jZE8A 

Robotyka, automatyka domowa i związane z nią obiekty w odniesieniu do osób 
starszych, ale także z niepełnosprawnościami; pomoc dla opiekunów i seniorów. 
Technologie zapewniające ludziom autonomię w celu poprawy komfortu, dostępu 
do usług, itp.



TUTORIALE WIDEO ŹRÓDŁO: LINK KRÓTKI OPIS

Wywiady z przedsiębiorcami Akademia Khan 
(angielski)

https://www.khanaca-
demy.org/college-ca-
reers-more/entrepreneu-
rship2 

Seria wywiadów z przedsiębiorcami, którzy odnieśli sukces. Ich doświadczenia i 
rekomendacje dla innych.

Wzajemnie uczenie się, a wspólne 
uczenie się

YouTube
(angielski)

https://www.youtube.com/
watch?v=uwvtfYa169k 

Film wideo wyjaśniający różnice pomiędzy strategiami uczenia się w ramach 
współpracy i współdziałania.

Edukacja integracyjna YouTube
(angielski)

https://www.youtube.com/
watch?v=MGPDqzhjtj0 

Film wideo przedstawiający pięć kroków do stworzenia procesu edukacji 
integracyjnej.

My web my way – studium 
przypadku

BBC (angielski) http://www.bbc.co.uk/
accessibility/best_practice/
case_studies/

Wywiady z użytkownikami o różnych zdolnościach na temat tego, jak korzystają z 
narzędzi cyfrowych i sieci.

Ouch – the cabin fever - podcast BBC (angielski) https://www.bbc.co.uk/
programmes/p02r6yqw 

Klipy i filmy wideo z osobami z niepełnosprawnościami, ich doświadczenia, 
podejście do życia i porady dla innych; materiały do nauki nieformalnej.

Obsługa komputera dla 
początkujących

YouTube (włoski) https://www.youtube.com/
watch?v=o2lgrYh8DiQ 

Kurs nauki obsługi komputera.
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TUTORIALE WIDEO ŹRÓDŁO: LINK KRÓTKI OPIS

Wywiady z przedsiębiorcami Akademia Khan 
(angielski)

https://www.khanaca-
demy.org/college-ca-
reers-more/entrepreneu-
rship2 

Seria wywiadów z przedsiębiorcami, którzy odnieśli sukces. Ich doświadczenia i 
rekomendacje dla innych.

Wzajemnie uczenie się, a wspólne 
uczenie się

YouTube
(angielski)

https://www.youtube.com/
watch?v=uwvtfYa169k 

Film wideo wyjaśniający różnice pomiędzy strategiami uczenia się w ramach 
współpracy i współdziałania.

Edukacja integracyjna YouTube
(angielski)

https://www.youtube.com/
watch?v=MGPDqzhjtj0 

Film wideo przedstawiający pięć kroków do stworzenia procesu edukacji 
integracyjnej.

My web my way – studium 
przypadku

BBC (angielski) http://www.bbc.co.uk/
accessibility/best_practice/
case_studies/

Wywiady z użytkownikami o różnych zdolnościach na temat tego, jak korzystają z 
narzędzi cyfrowych i sieci.

Ouch – the cabin fever - podcast BBC (angielski) https://www.bbc.co.uk/
programmes/p02r6yqw 

Klipy i filmy wideo z osobami z niepełnosprawnościami, ich doświadczenia, 
podejście do życia i porady dla innych; materiały do nauki nieformalnej.

Obsługa komputera dla 
początkujących

YouTube (włoski) https://www.youtube.com/
watch?v=o2lgrYh8DiQ 

Kurs nauki obsługi komputera.
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ONLINE

ŹRÓDŁO: LINK KRÓTKI OPIS

Opieka nad osobami starszymi: 
model partnerstwa

Kurs online
(angielski)

https://www.futurelearn.
com/courses/older-people

2-tygodniowy kurs, który daje narzędzia pozwalające nauczyć się, jak skuteczniej 
opiekować się osobami starszymi. Kurs dostępny jest bezpłatnie (dodatkowe 
opcje od 59 €).

Zestaw narzędzi dla pracowników 
socjalnych

Kurs online
(angielski)

http://www.
nursinghometoolkit.com/
toolkitoverview.html

Zestaw narzędzi w zakresie promowania pozytywnych zachowań w odniesieniu 
do zdrowia; zasoby wspierające pracowników społeczności osób starszych w 
promowaniu niefarmakologicznych strategii w zakresie zdrowia behawioralnego.

Zasoby i wskazówki skierowane do 
osób z niepełnosprawnościami

Platforma 
internetowa 
(francuski)

https://solidaires-
handicaps.fr/

Zasoby i wskazówki skierowane do osób z niepełnosprawnościami, aby mogli 
przeciwdziałać niektórym skutkom koronawirusa.

Platforma e-learningowa SILVER+ Kurs online 
(angielski, 
francuski, 
hiszpański, włoski, 
polski)

https://silverplus.erasmus.
site/e-learning/

Bezpłatne internetowe zasoby cyfrowe dla edukatorów i pracowników socjalnych 
do wykorzystania lub konsultacji w pracy z osobami z niepełnosprawnościami 
fizycznie, np. seniorami.

Platforma Digital Learn Kurs online
(angielski)

https://training.digita-
llearn.org/courses 

Bezpłatne narzędzia i zasoby dla trenerów dotyczące podstawowych umiejętności 
komputerowych, oprogramowania i aplikacji oraz tworzenia treści, wraz z 
przykładowymi szablonami.

Platforma SAM Narzędzie online 
(francuski)

https://www.
aidantsproches.brussels/
projets/sam-le-reseau-des-
aidants/ 

Platforma internetowa adresowana do opiekunów rodzinnych, którzy chcą 
odpocząć od stresu związanego z udzielaniem opieki i sprawić, że będą 
skuteczniejsi, bardziej zrównoważeni poprzez interakcje w sieci.

Kurs nauki obsługi komputera Kurs online
(włoski)

http://www.hscomputers.
it/CorsoOnLine/Moduli/
IndexModuli.htm  

Kurs dostarcza podstawowej wiedzy na temat budowy i działania komputera 
osobistego. Obrazuje sieci i jaki wpływ mają te technologie na społeczeństwo oraz 
życie codzienne. Kurs także zawiera Informacje o ergonomii podczas korzystania 
z komputera, a także uświadamia kwestie związane z bezpieczeństwem danych i 
aspektami prawnymi.
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Opieka nad osobami starszymi: 
model partnerstwa

Kurs online
(angielski)

https://www.futurelearn.
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2-tygodniowy kurs, który daje narzędzia pozwalające nauczyć się, jak skuteczniej 
opiekować się osobami starszymi. Kurs dostępny jest bezpłatnie (dodatkowe 
opcje od 59 €).

Zestaw narzędzi dla pracowników 
socjalnych

Kurs online
(angielski)

http://www.
nursinghometoolkit.com/
toolkitoverview.html

Zestaw narzędzi w zakresie promowania pozytywnych zachowań w odniesieniu 
do zdrowia; zasoby wspierające pracowników społeczności osób starszych w 
promowaniu niefarmakologicznych strategii w zakresie zdrowia behawioralnego.

Zasoby i wskazówki skierowane do 
osób z niepełnosprawnościami

Platforma 
internetowa 
(francuski)

https://solidaires-
handicaps.fr/

Zasoby i wskazówki skierowane do osób z niepełnosprawnościami, aby mogli 
przeciwdziałać niektórym skutkom koronawirusa.

Platforma e-learningowa SILVER+ Kurs online 
(angielski, 
francuski, 
hiszpański, włoski, 
polski)

https://silverplus.erasmus.
site/e-learning/

Bezpłatne internetowe zasoby cyfrowe dla edukatorów i pracowników socjalnych 
do wykorzystania lub konsultacji w pracy z osobami z niepełnosprawnościami 
fizycznie, np. seniorami.

Platforma Digital Learn Kurs online
(angielski)

https://training.digita-
llearn.org/courses 

Bezpłatne narzędzia i zasoby dla trenerów dotyczące podstawowych umiejętności 
komputerowych, oprogramowania i aplikacji oraz tworzenia treści, wraz z 
przykładowymi szablonami.

Platforma SAM Narzędzie online 
(francuski)

https://www.
aidantsproches.brussels/
projets/sam-le-reseau-des-
aidants/ 

Platforma internetowa adresowana do opiekunów rodzinnych, którzy chcą 
odpocząć od stresu związanego z udzielaniem opieki i sprawić, że będą 
skuteczniejsi, bardziej zrównoważeni poprzez interakcje w sieci.

Kurs nauki obsługi komputera Kurs online
(włoski)

http://www.hscomputers.
it/CorsoOnLine/Moduli/
IndexModuli.htm  

Kurs dostarcza podstawowej wiedzy na temat budowy i działania komputera 
osobistego. Obrazuje sieci i jaki wpływ mają te technologie na społeczeństwo oraz 
życie codzienne. Kurs także zawiera Informacje o ergonomii podczas korzystania 
z komputera, a także uświadamia kwestie związane z bezpieczeństwem danych i 
aspektami prawnymi.
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PUBLIKACJE/KSIĄŻKI/AR-
TYKUŁY, ITP.

ŹRÓDŁO: LINK KRÓTKI OPIS

Srebrna gospodarka Książka dostępna 
w zakupie online 
(hiszpański)

https://www.amazon.es/
Silver-economy-Mayo-
res-Colecci%C3%B3n-Em-
presarial/dp/8417880062 

Książka autorstwa Juan Carlos Alcaide o zagadnieniach srebrnej gospodarki, 
działań skierowanych dla osób starszych powyżej 65 roku życia - planowanie 
polityk i programów dla osób starszych i z niepełnosprawnościami: rzeczywistośc 
i wizje.

Krótki artykuł w formie notatki 
- Srebrni pracownicy - złote 
możliwości

Artykuł CEDEFOP 
dostępny online 
(angielski, 
niemiecki, grecki, 
hiszpański, 
francuski, włoski, 
polski, portugalski)

https://www.cedefop.
europa.eu/en/
publications-and-
resources/publications/90
77?fbclid=IwAR1H6XrTBO
w5VATyhZUvVq7m-qib6qQ
airQDaxxWstMYMpcPCIg0
czMIjzM

Publikacja w formie notatki informacyjnej i e-booka na temat możliwości i korzyści 
płynących z inwestowania w starzejące się społeczeństwo.

Streszczenie polityki w zakresie 
przedsiębiorczości osób starszych

Dokument OECD 
dostępny online 
(angielski)

http://www.oecd.
org/cfe/leed/
EUEMP12A1201_Brochure_
Entrepreneurial_Activities_
EN_v7.0_accessible.
pdf?fbclid=IwAR3E_RL
4mWI_1Y907iEXSlrD
objdhTBb3RXIhnKF-
wWkOy1nFPOqdVqvSAw

Publikacja na temat roli przedsiębiorczości w starzejącym się społeczeństwie oraz 
przykładów działalności przedsiębiorczej w Europie.

Autonomia i włączenie społeczne 
2019-2024

Publikacja w formie 
planu działania 
(francuski)

https://ressources.
seinesaintdenis.fr/
IMG/pdf/schema_
departemental_
autonomie_et_
inclusion_2019-2024_.pdf

Publikacja w zakresie autonomii i planach na najbliższe lata, w tym perspektywy 
nauczania w dziedzinie ochrony zdrowia.
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77?fbclid=IwAR1H6XrTBO
w5VATyhZUvVq7m-qib6qQ
airQDaxxWstMYMpcPCIg0
czMIjzM

Publikacja w formie notatki informacyjnej i e-booka na temat możliwości i korzyści 
płynących z inwestowania w starzejące się społeczeństwo.

Streszczenie polityki w zakresie 
przedsiębiorczości osób starszych

Dokument OECD 
dostępny online 
(angielski)

http://www.oecd.
org/cfe/leed/
EUEMP12A1201_Brochure_
Entrepreneurial_Activities_
EN_v7.0_accessible.
pdf?fbclid=IwAR3E_RL
4mWI_1Y907iEXSlrD
objdhTBb3RXIhnKF-
wWkOy1nFPOqdVqvSAw

Publikacja na temat roli przedsiębiorczości w starzejącym się społeczeństwie oraz 
przykładów działalności przedsiębiorczej w Europie.

Autonomia i włączenie społeczne 
2019-2024

Publikacja w formie 
planu działania 
(francuski)

https://ressources.
seinesaintdenis.fr/
IMG/pdf/schema_
departemental_
autonomie_et_
inclusion_2019-2024_.pdf

Publikacja w zakresie autonomii i planach na najbliższe lata, w tym perspektywy 
nauczania w dziedzinie ochrony zdrowia.
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ŹRÓDŁO: LINK KRÓTKI OPIS

Srebrna ekonomia. 60 graczy w 
gospodarce 60+

Książka (francuska) https://www.salon-ser-
vices-personne.com/
ressources/livres-utiles/
livre-la-silver-economie-
60-acteurs-de-l-economie-
des-60-259.html

Książka autorstwa Serge Guérin wraz z 60 wywiadami, które Ilustrują 
różnorodność strategii wdrażanych przez aktorów o szczególnie zróżnicowanych 
profilach (liderzy biznesu w sektorze srebrnej gospodarki, eksperci, socjologowie 
pracujący z seniorami); autor proponuje analityczne i konkretne podejście do 
srebrnej gospodarki.

Znaczenie umiejętności cyfrowych Publikacja online 
(angielski)

http://www.entelis.net W kierunku pełnej integracji cyfrowej: Manifest sieci Entelis mający na celu 
przeciwdziałanie przepaści cyfrowej.

Jak umiejętności cyfrowe 
stwarzają możliwości dla osób z 
niepełnosprawnościami

Artykuł online 
(angielski)

https://blogs.cisco.com/
news/how-digital-skills-
create-opportunities-for-
people-with-disabilities

Artykuł o znaczeniu umiejętności cyfrowych.

Orientacja jako wzmocnienie 
osoby ze względu na jej zdolność 
do zatrudnienia: role umiejętności 
miękkich, czyli umiejętności 
zawodowych personelu ogólnego

Artykuł online 
(włoski)

https://www.cnos-fap.
it/sites/default/files/
articoli_rassegna/pellerey_
rassegna1-2016.pdf

Artykuł o znaczeniu umiejętności miękkich w świecie pracy.

Znaczenie Umiejętności miękkich Publikacja 
(angielski)

https://www.resear-
chgate.net/publica-
tion/307710561_Im-
portance_of_Soft_
Skills_for_Education_
and_Career_Success/
link/5c73e6d5a6fdc-
c47159a7f68/download

Publikacja na temat znaczenia umiejętności miękkich.
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(angielski)
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link/5c73e6d5a6fdc-
c47159a7f68/download

Publikacja na temat znaczenia umiejętności miękkich.
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Umiejętności miękkie Artykuł online 
(włoski)

https://www.aiesec.it/
magazine/le-10-soft-skill-
piu-richieste-dal-mondo-
del-lavoro/ 

Artykuł o znaczeniu umiejętności miękkich.

Podstawy szkoleniowe Kurs online 
(angielski)

https://www.toastmasters.
org/~/media/1D3FA954E8
FE4A6D96C579C87671C7E
D.ashx

Podstawy wdrożenia efektywnego środowiska szkoleniowego.

Podręcznik dla pracowników, 
badaczy i programistów

Podręcznik 
(angielski)

https://www.easyreading.
eu/wp-content/
uploads/2020/01/Easy-
Reading-Handbook.pdf 

Podręcznik zawierający metody szkolenia i tworzenia grup badawczych, 
zwracający uwagę na prawa osób z niepełnosprawnościami.

Perspektywa: Włączenie Artykuł online 
(angielski, polski, 
niemiecki)

https://www.kreisau.
de/fileadmin/user_
upload/170713_KI_PUB_
ENG.pdf 

Publikacja (przewodnik) na temat języka i komunikacji w międzynarodowej 
edukacji integracyjnej, w tym metod i studiów przypadku.
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(włoski)
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APLIKACJE MOBILNE ŹRÓDŁO: LINK KRÓTKI OPIS

Medisafe Aplikacja
(angielski)

https://www.medisafeapp.
com/?lang=es

Aplikacja pomaga w indywidualnym zarządzaniu leczeniem farmakologicznym, 
użytkownik otrzymuje przypomnienia i alarmy o dawkowaniu leków.

Help Me Aplikacja
(angielski)

https://play.google.com/
store/apps/details?id=org.
sos.icaretest&hl=es_419 

Aplikacja służy do natychmiastowego zgłaszania potrzeby pomocy, poprzez 
alarmowanie służb ratowniczych.

myHomework Aplikacja
(angielski)

https://myhomeworkapp.
com/ 

Bezpłatna aplikacja do planowania nauki na urządzeniach przenośnych; 
rozwijanie umiejętności cyfrowych na przykładzie nowych technologii.

Aplikacje: Social Media App, Able 
Chat oraz Kolumba, accessible 
mail

Aplikacja - 
rezultaty projektu  
współfinanso 
wanego przez UE 
(angielski)

http://able-to-include.
com/accessible-services/
application/ 

Aplikacje ułatwiające komunikację pomiędzy osobami z niepełnosprawnościami 
intelektualnymi i rozwojowymi, z wykorzystaniem mediów społecznościowych.

JACCEDE Aplikacja 
(francuski)

http://www.jaccede.be/ Aplikacja ma na celu ułatwienie dostępu osób z niepełnosprawnościami do 
budynków.

AlboBoard Aplikacja (włoski) https://play.google.
com/store/apps/
details?id=com.acqui.
costa.alboboard

Wirtualna klawiatura, która może być dostosowana do używania na tabletach lub 
smartfonach dla dzieci, nastolatków lub dorosłych do wykonywania ćwiczeń w 
czytaniu i pisaniu.

Pakiet ułatwień dostępu na 
Androida

Aplikacja
(język telefonu)

https://play.google.
com/store/apps/
details?id=com.google.
android.marvin.talkback

Jest to aplikacja dla systemu Android, która pomaga osobom niedowidzącym 
korzystać ze smartfonów.

Assistive Touch na Androida Aplikacja https://play.google.
com/store/apps/
details?id=com.easytouch.
assistivetouch

Ta aplikacja tworzy ‘wirtualne przyciski’, dzięki czemu użytkownicy nie muszą 
dotykać ekranu smartfonu, aby nawigować.
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Bezpłatna aplikacja do planowania nauki na urządzeniach przenośnych; 
rozwijanie umiejętności cyfrowych na przykładzie nowych technologii.

Aplikacje: Social Media App, Able 
Chat oraz Kolumba, accessible 
mail

Aplikacja - 
rezultaty projektu  
współfinanso 
wanego przez UE 
(angielski)

http://able-to-include.
com/accessible-services/
application/ 

Aplikacje ułatwiające komunikację pomiędzy osobami z niepełnosprawnościami 
intelektualnymi i rozwojowymi, z wykorzystaniem mediów społecznościowych.

JACCEDE Aplikacja 
(francuski)

http://www.jaccede.be/ Aplikacja ma na celu ułatwienie dostępu osób z niepełnosprawnościami do 
budynków.

AlboBoard Aplikacja (włoski) https://play.google.
com/store/apps/
details?id=com.acqui.
costa.alboboard

Wirtualna klawiatura, która może być dostosowana do używania na tabletach lub 
smartfonach dla dzieci, nastolatków lub dorosłych do wykonywania ćwiczeń w 
czytaniu i pisaniu.

Pakiet ułatwień dostępu na 
Androida

Aplikacja
(język telefonu)

https://play.google.
com/store/apps/
details?id=com.google.
android.marvin.talkback

Jest to aplikacja dla systemu Android, która pomaga osobom niedowidzącym 
korzystać ze smartfonów.

Assistive Touch na Androida Aplikacja https://play.google.
com/store/apps/
details?id=com.easytouch.
assistivetouch

Ta aplikacja tworzy ‘wirtualne przyciski’, dzięki czemu użytkownicy nie muszą 
dotykać ekranu smartfonu, aby nawigować.
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